
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 م . ینويسنده:  

  

 

 ...(وان وفارسی های جیم،)شبکه های ماهوارهتحلیلی بر سریال

 

 

 و روشنفکران یهمه و اساتید و معلمان و داعیان و هامولوی و ماموستايان دست به را مطالب اين کنممی خواهش

 بفرمايید: عزيزان آن به را دردناک و تلخ حقیقت اين ،تمام صراحت با و برسانید جامعه دلسوزان

 

 سمت هب نیز را خود یخانواده اينکه امید به) سازيدمی متمايل اخالق و دين سمت به را جوان پنج مسجد در شما تا

 ایهسريال و هافیلم دهید،می آموزش جوان پنج به را اخالقیات ،مدارس و هادانشگاه در شما تا ،(بیاورند الهی شريعت

 اين با و دهندمی آموزش نادرست مفاهیم و  وباری بندبی و خیانت ما، یخانواده هزاران و صدها به ایماهواره طوالنی

 زيزع مخاطبان یهمه میدوارما ،است مهم بسیار لهمسئ لذا گذارند،می نتیجهبی را شما بزرگوارهای و زحمات ،شگرد

قابل ذکر است که تمامی مطالب به صورت خالصه وار و با ادبیاتی ساده نگاشته  بفرمايند مطالعه دقت به را زير مطالب

 )تا هم موجب کسالت خوانندگان محترم نگردد و هم برای اقشار مختلف قابل فهم باشد(ستشده ا
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 :سخن اول 

 پزآب یقورباغه

 ابتدا اگر ولی پردمی بیرون ديگ از بالفاصله آب داغی خاطر به بیندازيم جوش آب در بارهيک به را قورباغه اگر

 ودن،ب خونسرد علت به ،یمکن زياد را شعله کمکم سپس و بگذاريم ديگ يک داخل "ولرم" آب در را زنده یقورباغه

 .میردمی و پزدمی زنده زنده اينکه تا شودنمی آب شدن داغ متوجه و دهدمی تغییر آب دمای با همراه را  بدنش دمای

( اهش زمان) قديم ايران فیلم يا هندی فیلم يا ويدئو نوار در را لخت پای با زن يک ،قبل سالها ما هایخانواده اگر

 .نبینند را آن خانواده اعضای تابردند می جلو به ثانیه چند را آن بالفاصله کردند،می مشاهده

 نشسته نجااي پدرم ایو که گرفتیممی استرس فرزندان ما گرفتندمی را هم دست دختر و پسر يک در فیلمی اگر

 .اندنشسته اينجا فرزندانم ایو که کردندمی پیدا استرس مادرمان و پدر و ،است

 چه؟ ناآل ولی

 رفتهگ مالعبه و بوسه از نبینیم، را آن جمعیدسته و خانوادگی ما و ندهند انجام جلو چشمانِ ما که مانده چیزی چه

 همبستری. تا

 نتیجه گیری:

 قالب در و زيبا لعابی در اکنون ولی کرديم،می مقابله شکبی آوردندمی ما هایخانه به را هاصحنه اين بارهيک اگر

 .هاصحنه اين( انفرادی نه! )جمعیدسته ديدن به اندکرده دعوت را ما!!! عاشقانه هایسريال و فیلم

 در مرد و زن که کنندمی نگاه ایصحنه به دارند و اندنشسته ...و عروس و شوهر پدر و داداش زن و خواهر و برادر

 !!کنندمی مالعبه رختخواب
 گرما مهه اين و پريدمی بیرون انداختندمی جوش آب در را آن بالفاصله اگر .بختنگون یقورباغه آن مانند دقیقا

 ...ولی تابیدنمی بر را

 :تذکر

 اوال پرد،می بیرون حال هر در قورباغه که ديدند بعدها ولی داشت وجود تفکری یننچ گذشته در گويندمی ایعده

 .ديگر چیز نه است مهم ما برای ماجرا اخالقی ینتیجه دوما باشند، اينگونه هاقورباغه یهمه نیست قرار
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 :سخن دوم 

 کسانی چه با دهیممی اجازه خانه از بیرون در داريم، ساله 5 دختر يک يا کوچک، خواهر يک ماکه  کنید تصور

 دهد؟ گوش کسانی چه حرف به کند؟ بازی کسانی چه با باشد؟ داشته ارتباط

 به هاانوادهخ اکثر ولی باشد داشته ارتباط کسی باشان دختر کوچک دهندنمی اجازه اصال که هايیخانواده هستند

 تهداش ارتباط معتمد( هایهمسايه يا هافامیل بین از )حاال خودش، سال و سن هم اندختر از يکی با که دهندمی اجازه او

 .کند بازی و باشد

 بازیاباسب و عروسکاست،  شده تعريف آنها دنیای زيرا کند، بازیهم سن و سال خودش  دختر چند با کوچه در يا

 ... و برندمی میوه خانه از و کردن رسَ چادر و کردن درست کوچک یخانه و

 ...و دنکر آرايش آموزش که اندکرده نصب بازيهايی و! شوندمی تبلت مشغول کوچه در همه ناآل متاسفانه که)

 (اهلل شاء نإ پردازيممی هم مسائل اين به خود وقت به است ماهواره ما بحث باشند،می

 ولی....

 !!!بگردد حجاببی دارِافاده یساله 04 زنبیوه يک با شانکوچک دختر که دهدمی اجازه ایخانواده هیچ آيا
 ارندد و اندکرده خیانت شوهرشان به که بنشیند زن دو با شانکوچک دختر که دهدمی اجازه ایخانواده هیچ آيا

 کنند؟ خیانت دوباره چگونه که کشندمی نقشه

 یظغل آرايش و پردازدمی رقص به که بنشیند دختری با شانکوچک دختر که دهدمی اجازه ایخانواده هیچ آيا

 ... و گیردمی آغوش در را پسرش دوستِ و کندمی

 اردد معصوم طفل این است، انصافبی خیلی بداند روا خود کوچک دختر برای را امور این کس هر

 .کندمی طی را خودش الگوپذیری یدوره

 ضایاع برای را رفیق نقش هافیلم اين ،..( .و شب نصف و عصر  و شام و نهار و صبح)بودن دائمی بخاطر عزيزان

 ياد او از و گرديممی و نشینیممی او بارفیق کسی است که  دارد؟ بال و شاخ رفیق مگر .کنندمی بازی ما هایخانواده

 مگر اينها اينگونه نیستند! !گیريممی

 ها به صورتیلمف اين در ولی باشیم، داشته تاثیر خود رفیق بر توانیممی هم ما ،حقیقی دنیای درکه  اينجاست جالب

 دهند!!! هر چه را که بخواهند!می آموزشبه  آنها فقط طرفهيک

رفیق  ندچ مگر کنیمدر با آنها خداحافظی می و دمِ بیايند، خانه داخل به که دهیمنمی اجازه هايمانرفیق به اکثرا ما

 انهخ درون در همیشه های ماهواره()فیلم های جديدهستند( ولی رفیقی صمیمی و مطمئن )که خیل به صورت استثنا
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به  و هر چه بخواهند دی خام هستندهای ما مانند سیبچه کنند،می بازی آموزنده تئاتر ما چشم جلوی دارند و اندنشسته 

 کنند!آن منتقل می

 نماد کومان تیمی شجاعت، نماد کايکو داداش( هستم شصتی یدهه هم من) بیاوريد بیاد را خود کودکی عزيزان

 اکپ دختر يک نماد مزرعه در حنا مقاوم، و ديدهرنج دختر يک نماد شرلی آنِ جوانمردی، نماد تالش و سوباسا عدالت،

 ...و درستکار و

 پذيری است.ی الگوی کودکی دورهچون دوره اند،شده ثبت ما روان و روح در اينها یهمه

 کسانی الگوی پسران و دختران ما هستند؟ چه..  چه؟ ناآل ولی

 

 ما دختران الگوی!! گول فاطما *

 ما دختران الگوی سلطان خرم *

 ما دختران الگوی سَمر *

 ما پسران الگوی رفتاری ،عموزن به دوختن چشم *

 ما پسران الگوی رفتاری ،جنسی خیانتِ و خوشکل هایپیرزن به دوختن چشم *

 

 !آورندمی اهللرسول امت سر بر باليی چه!!! برندمی کجا به را ما یجامعه خدا، خاطر به

 ایهبچه اين برایگیرد ، به خدا بغض گلوی انسان را میندهم ادامه و کنم خاموش را متاپلپ دارم دوست خداه ب

 و زنیمنمی مدَ ،اولیاء ما: چیز هر از بارترتاسف و کنندمی تزريق آنها ذهن به مکارانه را خزعبالت اين روز هر که معصوم

 !!!هستند کامل امنیت در فرزندانمانکه  کنیممی تصور

 و مادران: انال از پدریک سؤ

 چنان ،ال فکر کردن ندارداين سؤ دهیم؟می نشان واکنشی چه کند تعارف ترياک ما کوچک یبچه به شخصی اگر

 ترياک ام هایبچه برای چرا وقتی است، جسم ترياک حال اين. نیست توصیف قابل که دهیمانجام می شديدی برخورد

 !!!بريممی لذت و ايمگذاشته هم آتش و سرنگ و نشینیممی آنها با چرا زنیم؟نمی مدَ کنندمی تعارف روح

 آنها یآينده به مگر نداريد؟ دوست را تانهایبچه شما مگر ! مادرها و پدر هستند، روح ترياکِ هافیلم اين خداه ب

 ايد!ندوخته چشم
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هر  ،گرددمی تکرار روانشان و روح و ذهن در و کنندمی تکرار را آن دنببین چه هر هستند، نوآموز ناآل ما هایبچه 

 ...گرددمی منتقل شانناخودآگاه ضمیر بهن ببینند ای اآلمسئله

 :گیرینتیجه

 بسیار البیق در تا اندکرده مامور را افرادی لذا دارند، خبر نوجوانان و کودکان یروحیه بر رفیق تخريبی نقش از آنها

 های خوبمثل بچه هم آنها و بیاموزند آنها به را رفتارها و اعمالی بزنند، نیش را آنها مار مثل و شوند ما هایبچه رفیق زيبا

 .کنند پیاده خود زندگی بر را رفتارها اين

 ایاعض که باشید مواظب .است رفیقنوعی  هم رسانه تکنولوژی، عصر در ،جديد دنیای دربدانید!  مادرها و پدر

 بینند.کنند و آموزش میمی رفاقت کسانی چه با تانخانواده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 ایهای ماهوارههای شبکهتحلیلی بر سريال 

 :سوم سخن 

 ارتفاع. چین ديوار عنوانِ تحت کردند ايجاد کیلومتری  0444 ديواری چین، هایامپراطوری پیش سال 0444 از بیش

 ینپاي به و) کنند عبور آن روی از همزمان توانندمی اسب چهار که است یااندازه به  آن پهنای و رسدمی متر 04  به آن

 از ديوار اين دارد، طول کیلومتر هزار 54 اکنون هم و انددهدا را توسعه ديوار مختلف پادشاهان بار هر البته ،(سقوط نکنند

 طوری به اند،کرده احداث ديوار طول از مقاطعی در را آتش هایبرج .است کرده گذر ...و هاباتالق و مزارع و هاکوه

 شده شروع جنگ که( ديوار طرف اين از) شدندمی متوجه چین مردم کردندمی روشن آتش هابرج اين در هرگاه که

 .است جهان در ساخت زمان لحاظ از نظامی تدافعی مهندسی یسازه بزرگترين و ترينطوالنی ديوار اين حال ره به است،

 در سزايی به تاثیر چه یچنیناين ديواری ،است بوده نیزه و کمان و شمشیر با هاملت جنگ که زمانی در کنید، تصور

 .است داشته کشور يک خاک از محافظت

 ؟؟؟ راچ خورد، شکست دشمنان از بارها چین کشور ديوار، اين ساخت از پس بالفاصله بدانید که است جالب اما
 نیپوشال وعیدهای وعده با  و دادندمی فريب را چینی نگهبانان و سربازان (شمالی مرزهای در) هامغول بار هر زيرا

 اختندس محکم یديوار هاچینی)!!! کردندمی باز دشمن ورود برای  را در ،خود نگهبانان بار اين .نمودندمی تطمیع را آنها

 .(بودند شتهگما ديوارها روی ضعیفی نگهبانان ولی

 گهبانانن فريب يعنی شیوه، اين به شدن رد ولی است، قطعی ديوار از دشمنان شدن رد و چین کشور هایشکست)

 به دیزيا بسیار اخالقی نتايج ولی باشد نداشته هم صحت است ممکن ام،شنیده هاحکايت در را هاوازهدر کردن باز و

 (دارد همراه
 ؟دارد ما موضوع با اطیبترچه ا اما

 .باشندمی هاخانه نگهبانان بانوان هستند، خانه مديرِ بانوان ،اسالم زيبای شريعت در ،بزرگواران

 را تاريخ نهاآ کنند، عبور ما ايمان ديوارِ از توانندنمی که انديافته ستد حقیقت اين به که است وقت خیلی دشمنان

 که اندرسیده حقیقت اين به آنها شکست، هم در را صلیبیان چگونه الدينصالح سلطان که دانندمی و اندخوانده

 .کرد تبديل توهمات به را هامغول بودن ناپذيرشکست یافسانه چگونه قطز الدينسیف

 از تا! نندک باز آنها روی به را بدر خود دستان با خود ما، نگهبانان خواهندمی گرانهحیله بسیار صورت به نتیجه در

 .دهند شکست را ما راحتی به طريق اين
 زن يک حاصال که نیست پوشیده کسی بر دهند،می فريب را ما مادران و خواهران يعنی ها،خانه نگهبانان هافیلم اين

 زنان و مردان تمام که هستند آنها .است اهمیت با و ایکلیشه بسیار هازن نقش زيرا است، تمدن يک اصالح یمنزله به

 .کنندمی تربیت را بشری جوامع
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 شپزیآ هنگام هاخانم و! ندهست کار سرِ همیشه که مردها. نمايندمی پخش انزن برای را هافیلم اين دقیقا دشمنان لذا 

 .نشینندمی هافیلم اين تماشای به... و خانه نظافتِ و استراحت و

 سازآينده یرزنانش و شیرمردان تربیت به تواندمی چگونه باشد رفته زوال به اخالقش که زنی بپرسیم خود از بیايید

 !!بپردازد؟

 ...مودندن خارج مسلمانان دست از را اندلس چگونه که بفرمايید مشاهده و بخوانید را تاريخ ديگر بار يک برويد

 در لختهنیم بصورت مسیحی دختران و انزن! کردندمی پخش الکلی مشروبات جوانان بین در رايگان صورت به

 جايی به کار !!!شتافتندمی لحظات اين ديدار به ما جوانان و پرداختندمی شادی و تفريح به و شدندمی جمع هايیمکان

 و نمودند فتنه هم باز  و کردند حمله( درون از کردن پوسیده از بعد) بار اين .رفتندمی مساجد به پیرها فقط که بود رسیده

 ...شدند سستی و انحراف دچار ...و !!!غنايم تقسیم سر بر اختالف و ورزیطمع بخاطر مسلمانان
 و غارت و کشتار به کردند شروع بار اين و شدند پیروز و گرفتند اندلس در اسالم امت از را پوالدين یاراده آن و

 شد! مسیحی اسپانیای به تبديل مسلمین، دانشِ و علم مرکز اندلس چنین اين و !!معترضین کشینسل

 نتیجه گیری:

 تحمیل خود هایخزانه بر را مهمات و سالح ی خريدهزينه چرا. کنند پوسیده درون از را هاخانواده خواهندمی آنها

 !رددا وجود تریالوصولسهل و راحت بسیار مجرای که زمانی دهند؟ کشتن به را خود هموطنان و سربازان چرا کنند؟

 ينا جمع. کنندمی نابود مانهایخانواده درون را اسالمی هایارزش و اخالقیات ،هاشبکه اين یوسیله به متاسفانه

 !سادگی همین به! اسالم امت شودمی جوامع اين جمع جامعه، شودمی ها خانواده
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 :چهارمسخن  

 ماست؟ جامعۀ انتظار در عواقبی چه کند، پیدا ادامه هافیلم اين یمشاهده روند اگر
 تالش، و العهمط و تحصیل جای به را ما نوجوانان هافیلم اين متاسفانه شد، عرض پیشتر در که مطالبی تمام عالوۀ به

 دهند.می سوق! نابهنگام عاشقی و عشق به

 در که است الهی یوديعه يک مخالف جنس به تمايل و عشق احساس شود، انجام خود زمان در بايد چیزی هر

 جلوه عنادارم و زيبا آدمیان نزد و گردد بخشلذت زندگی تا ،دياب امتداد بشری نسل تا شده گذاشته انسانها روان و روح

 اشتباه رفتن حس اين دنبالبه  ازدواج هنگام در جزدرواقع ! کرد استفاده انسانها بدبختی برای حس اين از نبايد ولی .نمايد

 .ماندمی باقی افراد ذهن روشنسايه در همیشه برای که گرددمی ناپذيریجبران صدمات به منجر شکبی  و است

 باشد... رسیده بلوغ به فرد بايد ازدواج برای اما

 :بفرمایید توجه

 اين. باشد سیدهر هم اقتصادی و اجتماعی عقلی، جسمی، بلوغ به بايد فرد بلکه نیست، جنسی بلوغ تنها بنده منظور

 !!!دهندمی سوق خانواده تشکیل و  ازدواج سمت به را اندرسیده جنسی بلوغ به فقط که نوجوانانی هافیلم

 خود یدوره هایکنجکاوی و تفريحات دنبال ،بخواند درس بايد فعال خوردهفريب و معصوم و پاک نوجوان اين

 !!!بدهکار و مستاجر و دوش به خانه پدری به شود تبديل اينکه نه برود

  !!!ردابچه و شوهردار و دارخانه دختری يا

 انديافته ستد الزم هایتوانايی به واقعا که افرادی هستند گويم،نمی را نوجوانی هر بنده نفرمايید نادرست برداشت)

 .(ابنديمی پرورش جامعه در افرادی یننچ ندرت به و نیست عمومی قاعده اين واقعا ولی کنند، ازدواج دوره اين در بايد و

 مهه اين دارد دوست دختری و پسر هر! کنندمی ايجاد مخالف جنس با ارتباط تمايل ما نوجوانان در هافیلم اين

 .کند تبديل واقعیت به را انديشه

 ند،کمی زندگی آنها با فرد شوند،می پخش روزه هر صورت به و بلندمدت هایسريال قالب در هافیلم اين چون

 فکر انرفتارش و هاشخصیت به ،گويدمی سخن آنها مورد در ،کندمی وارد خود حقیقی زندگی به را هاشخصیت آن تمام

 !کند؟می چکار بعدی قسمت در خدايا کرد، را کار اين چرا که! کندمی

 هایحنهص برای و کنندمی نگاه هم را هافیلم تکرارحتی  که اندشده وابسته یحدّ به که امديده را هايیخانواده من

 !خورندمی هاحسرت و ريزندمی هااشک هاسريال اين ژيکنوستال
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 سر به افسردگی در را روز آن تمام ولی ندارد، مشکلی هیچ الهی یقوه و حول به  خود زندگی درکه  است جالب 

 !!!داد قرار آزار و اذيت مورد خیلی را عروسش ،فیلم فالن در زن فالن مادرشوهر چون چرا؟! بردمی

 دارد وستد ما نونهال پسر و دختر  که شودمی همین و! کنندمی برانگیخته بالقوه بصورت را ما نوجوانان احساسات

 ...و شود هحوز اين وارد عمال

 :موضوع تریندردناک

 شود؟می تمام چیز همه نوجوانان، ازدواجِ با کنیدمی فکر

 جامعه مشکل رديگ داشتند، باز گرايیتخصص و تحصیل فرصت از را ما نوجوانان ،شیادان اين وقتی کنیدمی فکر

 !!رود؟می خودش زندگی سراغ کس هر و شود؟می حل

 :نباشید ساده عزيزان نه

 ...خانوادگی عاطفی، جنسی، خیانت دهند،می سوق خیانت سمت به را آنها ،بار اين

 بار اين ،تندبردار نیسدست سادگی اين به آنها .است بلندمدت آنها هایپروژه که بگويم شما به بايد تاسف کمال در

توجه ! رودمی سابقش هایمعشوقه ديدار به زن! دهندمی سوق خیانت سویبه را مرد دهند،می قرار مرد مقابل در را زن

 وند،شمی پسرها گونه اين عاشق هم سالمیان هایزن د،گردمی معطوف سالمیان انزن به خود هایزن جای به جوان انپسر

 ...و شودمی تبديل بديهی امر يک به کردن خیانت و خوردن مشروب شوند،می پولدار پیرمردهای عاشق جوان هایزن

 نشوند آنها سرور خود و نکنند ذلیل و خوار را آن و از پای در نیاورند را مصطفی محمد امت تا کالم يک در

 !نیستند برداردست

 

 گیری:نتیجه

 در باشد واجازد شاندغدغه بزرگترين که کنند تربیت نسلی کنند، هوايی را ما هایجگرگوشه که کوشندمی آنها

 افحش نهايت در و جدايی و طالق و باشد خیانت آنها یدغدغه بزرگترين ،ازدواج از پس اما !نوجوانی و کودکی اوان

 .مسلمین یجامعه نابودی و!!! طالق از بعد
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 :پنجمسخن  

 چیست؟ چاره

 بگذاریم؟ دست روی دست و بنشینیم طورهمینآیا 

 و حلّ را یاجتماع مشکالت تواننمی ناله و آه بیان با صرفا و است راحت درد بیان که هستند متفق قول اين بر همه

 .داد ارائه مشکالت رفع یزمینه در نیز مناسبی راهکار بايد لذا نمود فصل

 پروردگار از تاستعان با که باشد ،نمايممی معرفی را زير راهکار بنده ،ايجادشده باتالق از رفتبرون برای !بزرگواران

 شانخود به را دشمنان شوم یدسیسه و برچینیم خود مدارشريعت و توحیدی یجامعه از را مشکل اين یريشه متعال،

 معاندانه هایرنامهب اين از ديگری وردادست حیثیتی و مالی زيان و ضرر جز و رود خطا به تیرشان که کنیم کاری بازگردانیم،

 .باشند نداشته

 را دشمن کي یبرنامه نیستند حاضر هرگز وگرنه نیستند مطلع هافیلم اين ضرر از ما یجامعه مردمکه  معتقدم بنده

 .سازيم مطلع را عزيزمان و شريف مردم بايد دلیل همین به کنند اجرا خود یخانواده روی

 :باشدمی گروه دو اين دست در ما کنونی یجامعه در مشکل اين حلّ کلید

 (کردهتحصیل اقشار ديگر و دانشجويان ها،معلم اساتید،) جامعه آکادمیکِ و کردهتحصیل افرادالف( 
 ...(.و سفیدانريش و انواعظ و دين عالمان) جامعه معتمدانب( 

 نندتوامی راحتی به هم آنها و نمايیم، هافیلم گونه اين هایخسارت و خطرات متوجه را عزيز قشر دو اين بايد ما

 اندبوده عاصی خود یخانواده نابجای عملکرد از که امديده را زيادی افراد حال به تا بنده متاسفانه .سازند هوشیار را جامعه

-نمی رفیط از!!! دهدنمی گوش ما حرف به کسی و نیست ما دست ،خانواده اختیار واقعاکه  اندگفته صادقانه خیلی ولی

 !باد بادا چه هر بگذار :بگويیم و شويم خیالبی توانیم

 : است اين شخص اين به ما پاسخ

 اختیار احبص فرد صورت هر در نیستید، خانواده اختیار صاحبِ گويیدمی سلیس زبانی با که شما، صداقت از ممنون

 تنها هن شويد وارد اجبار و زور همچون ديگری راه از اگر چون دنشو "تفهیم" بايد( برادرتمادرت يا  باشد، پدرت حال)

 .نمايیدمی ايجاد هم را ديگری هایگرفتاری بلکه کنیدنمی حلّ را مشکالت

 :برويم تفهیم سراغ چگونه اما
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 ستداللا و منطق اهل فرد برای شد، وارد درايت و حکمت درِ از بايد مقابل طرف به موضوع فهماندن يا تفهیم برای 

 تفهیم برای ماا بزنند، حرف او با تا سازيم مطلع را کردهتحصیل افراد کنیم سعی يا کرد استفاده راه همین از بايد سواد و

 افراد ناي معموال زيرا) نمايیم استفاده کرديم ذکر  دوم گروه در که محلی معتمدان از بايد جامعه عوام و سوادبی افراد

 .(دانندمی حجت اتمام را معتمد فرد سخن و نیستند تحقیق اهل

 اگر و دخو روش با که هستند منطق اهل اگر کند،می صدق هم خانواده اعضای برای گذاریتاثیر و تفهیم اين حال

 .شويم عمل وارد ايشان، به نزديک و معتمد افراد راه از بايد نیستند پذيرمنطق

 او لویج دارد دوستو  ،است شده وابسته هافیلم اين به دخترشکه  کند احساس دلسوزی پدر اگر مثال عنوان به

 توجیه و مطالب اين ارائه با (نیاز صورت در) و برود او استاد يا او معلم خانم نزد بايست کند چکار داندنمی و بگیرد را

 هافیلم اين هب ديگر که دساز متقاعد را او دارد دخترش بر که فراوانی تاثیرگذاری با که نمايد درخواست او از معلم خانم

 ...نکند نگاه

 متقاعد را وا تواندمی کارها اين به نیاز بدون خودش بگذارد تاثیر او رب تواندمی و است منطق اهل دخترش اگر ولی

 .کند

 وشگ پدرش به اصال  او ولی کند نصیحت را او مدام و دهد شرح پسرش برای را مطلبی روز ده پدری است ممکن

 شد رضع که گونههمان. دساز قانع را او بتواند جمله يک با تنها خانه، از بیرون در پسرش بر تاثیرگذار فرد اما ندهد،

 .تجس بهره متفاوت هایراه از بايد دورانديشی و حکمت از گیریبهره با مقتضیات و شرايط و سن با متناسب

 

 :تذکر

 ايمانداخته ور ديگران به او اصالح برای که بفهمد نبايد عنوان هیچ به (سرپرست يا پسر دختر،) ما نظر مورد فرد** 

 هم عکس ینتیجه کارمان است ممکن حتی و شده تحقیرکه  کندمی تصور اينگونه زيرا! سازند متقاعد را او و بروند تا

 .**باشد داشته

 

 اهداف یشبردپ برای همچنین است سختی کار ...و بگويد سخن ديگری فرد با تا بگويیم شخصی به بار هر اينکه

 اطراف روستاهای و شهر هایجمعه امام يا جماعت امام نزد توانیممی لذا .کنیم کار گسترده و کالن صورت به بايد بزرگ

 بازگو مردم برای تخصصی صورت به را مطالب اين که بخواهیم آنها از و( شوندمی شلوغ خیلی روستاها از بعضی) برويم

 .باشد مفید بسیار تواندمی ايمنگاشته باال در که مطالبی یارائه .نمايند
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 را معلمان یهمه هم او تا نمايیم مطرح را موضوع و برويم مدرسه مدير نزد دهیم، انجام مدارس در را کار همین يا 

 .دهند توضیح آموزاندانش برای فهمهمه و جذاب بسیار صورت به را مطالب اين نیز آنها و نمايد توجیه

 .نمايند برگزار دانشگاه در موضوعات اين با سمینارهايی بخواهیم آنها از و برويم دانشگاه اساتید نزد يا

 مسئولیت احساس ما یهمه يعنی "ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ " :فرمايدمی که پیامبر شريف حديث طبق 

 یمشاهده به و نمايند حذف را هاشبکه اين سريعتر چه هر تا کنیم بیدار را جامعه مردم توانیممی راحتی به باشیم، داشته

 .بپردازند ديگر مطلب و برنامه و کانال همه اين
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